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1. Schimbarea de paradigmă – de la IT către ITSM  

 

Competitivitatea şi spontaneitatea problemelor apărute în IT imprimă o politică 

strictă privind rapiditatea şi eficienţa cu care un administrator trebuie să            

soluţioneze orice cotitură, deal sau munte apărut pe drum. 

Un concept bine înrădăcinat spune că distanţa până la competitori e doar un pas, 

de aceea e crucial ca firma prestatoare de servicii ITSM să-şi multiplice aportul 

adus produsului oferit către client, ca un plus de valoare adăugată. 

 

       “Competiţia e doar la un pas distanţă“ 
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2. Competitivitate şi dinamism în relaţia client-furnizor IT  

 

Toleranţa legată de întârzieri sau alte  probleme legate de funcţionare sau            

accesibilitate e aproape absentă, de aici importanţa crucială a suportului tehnic 

adăugat să te reprezinte. 

Diagrama de mai sus explică exact modul în care un ecosistem sănătos al afacerii 

tale ar trebui sa funcţioneze. 

       

     Furnizorul de servicii IT sau ITSM e direct responsabil de calitatea serviciilor şi                                 

imaginii tale. 
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3. Eficienţa serviciilor prestate 

O  tranzacţie întârziată a unui investitor îi va oferi acestuia impulsul de a merge 

către competiţie, spre un serviciu mai rapid şi confortabil.  

Un cumpărător care doreşte să-şi achiziţioneze produsele online va recurge, de 

asemenea, la aceeaşi metodă. Şi mai rău, va transmite aceeaşi comandă        

competitorilor tăi, oferindu-le un câştig constant pe viitor. 

Repercursiunile îşi vor face simţită prezenţa din punct de vedere al imaginii,  

calităţii serviciilor oferite, dar şi financiar. Potenţialul client îşi va împacheta 

loialitatea de cumpărător odată cu sfârşitul vizitei sale. 

De aici şi atenţia oferită ITSM-ului, ce va servi drept o gamă de servicii complete 

şi complexe, pentru o utilizare eficientă a resurselor. 

              “ ITSM […] o gamă de servicii complete şi complexe, pentru o utilizare 

eficientă a resurselor. “ 
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4. Automatizarea serviciilor 

Concurenţa acerbă întâlnită în majoritatea domeniilor conduce la o îmbunătăţire constantă 

a produselor în termeni de eficienţă, calitate şi cost. 

O soluţie potrivită ITSM poate contribui cu uşurinţă la standardardizarea şi automatizarea 

proceselor şi serviciilor, reducând eficient costurile. 

Din punct de vedere al afacerii tale, acest know-how în materie de implementare şi  

mentenanţă poate avea un impact puternic asupra companiei tale. 

              “  < Eficient, rapid şi necostisitor > va câştiga întotdeauna. “ 
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5. Mobilitatea serviciilor 

Eficienţa se transformă, de multe ori, în oferirea unui produs personalizat clien-

tului , menit să-i împlinească doleanţele cu minimul de efort depus. 

De aceea, e foarte important ca mobilitatea serviciilor oferite să-şi atingă          

apogeul în rândurile companiilor, în cel mai scurt timp. 

Un administrator iscusit va recurge la posibilităţile ITSM pentru a oferi soluţia 

promptă nevoilor tale, bazat pe expertiza profesională. 

 

                       “Produsele sunt servicii, iar serviciile sunt produse.” 
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6. Importanţa ITSM 

 

 

În contextul actual, ITSM reprezintă practica cea mai bună pentru 
companiile dinamice și în creștere pentru că, noua paradigmă ITSM pune 
accent pe complexitatea serviciilor informatice, alături de nevoile reale ale 
companiei și ale beneficiilor clinţilor săi. 

ITSM pune accent pe 4 principii: 

 Dezvoltare, ceea ce implică urmărirea gradului în care se dezvoltă 
compania pe baza investiţiilor şi utilizării infrastructurii IT; 

 Respectarea strictă a bugetului, ceea ce implică folosirea cu cap a 
fondurilor disponibile şi evitarea achiziţiilor fără sens; 

 Impactul riscurilor, ceea ce implică identificarea şi evaluarea consecinţelor 
riscurilor asumate; 

 Eficienţa comunicării, ceea ce implică analizarea impresiilor clienţilor şi 
măsurarea satisfacţiei acestora. 


